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Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Finanssivalvon-
nasta annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Fi-
nanssivalvonnasta annettua lakia lyhyeksi-
myyntiä ja eräitä luottoriskinvaihtosopimuk-
siin liittyviä kysymyksiä koskevan Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen täytän-
töön panemiseksi.  

Ehdotuksen mukaan Finanssivalvonta val-
voisi asetuksen soveltamisalan piirissä olevia 
luonnollisia ja oikeushenkilöitä samalla ta-
valla kuin muita finanssimarkkinoilla toimi-
via. Finanssivalvonta toimisi myös asetuk-
sessa tarkoitettuna toimivaltaisena kansalli-
sena viranomaisena asetuksen mukaisissa 

poikkeuksellisissa olosuhteissa sovellettavia 
toimivaltuuksia käytettäessä. Finanssival-
vonnalla olisi kuitenkin eräissä tilanteissa 
velvollisuus kuulla valtiovarainministeriötä 
ja Suomen Pankkia sekä pidättäytyä toimen-
piteistä, mikäli valtiovarainministeriö ei 
puoltaisi toimivaltuuksien käyttämistä. Li-
säksi laissa säädettäisiin asetuksen ja sen no-
jalla annetun päätöksen rikkomisen johdosta 
määrättävistä hallinnollisista seuraamuksista. 

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päi-
vänä marraskuuta 2012. 

————— 
 
 
 
 

YLEISPERUSTELUT 

1  Euroopan unionin la insäädäntö 
ja  kansal l inen lainsäädäntö 

Lyhyeksimyynnistä ja tietyistä luottoris-
kinvaihtosopimuksiin liittyvistä kysymyksis-
tä annettu Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton asetus (EU) N:o 236/2012 (lyhyeksimyyn-
tiasetus) tuli voimaan 25 päivänä maaliskuu-
ta 2012. Asetusta sovelletaan 1 päivästä mar-
raskuuta 2012 lähtien asetuksen 48 artiklassa 
säädetyin poikkeuksin.  

Tarve säännellä lyhyeksimyyntiä perustuu 
kansainvälisen finanssikriisin alkuvaiheessa 
vuoden 2008 jälkipuoliskolla ilmenneisiin 
markkinahäiriöihin, joiden aikana Euroopas-
sa ja muissa finanssikeskuksissa havaittiin 
voimakkaita hintaheilahteluja pörsseissä. Sit-
temmin epätavalliset markkinailmiöt laajeni-
vat myös valtioiden lainamarkkinoille vuo-
den 2009 aikana. Markkinahäiriöiden kärjis-
tyttyä eräiden Euroopan unionin (jäljempänä 
EU) jäsenvaltioiden toimivaltaiset viran-
omaiset asettivat erilaajuisia rajoitteita ja 
kieltoja joidenkin arvopapereiden lyhyeksi-
myynnille alueellaan sijaitsevissa markkina-

paikoissa. Eräissä jäsenvaltioissa asetettiin 
rajoitteita myös luottoriskinvaihtosopimusten 
käytölle. Poikkeustoimien erilaisuus johti 
kuitenkin osaltaan epäsuotuisiin ilmiöihin 
markkinoilla, mistä syystä yhtenäistä säänte-
lykehikkoa ryhdyttiin EU-tasolla laatimaan. 
Jäsenvaltioittain eroavat toimenpiteet aiheut-
tivat osaltaan epätietoisuutta markkinoilla, 
minkä lisäksi kävi ilmi, että tämä mahdollisti 
sääntelyn katvealueiden hyväksikäyttöä val-
vonnan hankaloituessa merkittävästi. Lyhy-
eksimyyntiasetuksen odotetaan vastaisuudes-
sa osaltaan ehkäisevän epätavallisen voimak-
kaiden hinnanalentumisten ilmenemistä 
poikkeuksellisissa markkinaolosuhteissa ja 
siten vähentävän mahdollisten systeemiriski-
en syntyä. 

Lyhyeksimyynnin voidaan yleensä katsoa 
parantavan markkinoiden tehokkuutta ja lik-
viditeettiä sekä hinnanmuodostusta. Lyhyek-
simyynti on kaupankäyntistrategiana merki-
tyksellinen keino suojautua erilaisilta riskeil-
tä, minkä lisäksi sillä on tärkeä rooli markki-
natakaustoiminnassa. Joissakin tilanteissa ly-
hyeksimyyntiin itsessään kuitenkin saattaa 



 HE 121/2012 vp  
  

 

2 

sisältyä vaikeasti ennakoitavia riskejä, minkä 
lisäksi lyhyeksimyynti voi luoda riskejä 
markkinoille yleisemmin. Vaikeissa markki-
naolosuhteissa lyhyeksimyynti voi entises-
tään voimistaa poikkeuksellista arvopaperin 
hinnan alenemista, mistä puolestaan voi seu-
rata markkinahäiriötä ja jopa markkinoiden 
vakauteen vaikuttavia systeemisiä vaikutuk-
sia. Tällaisissa tilanteissa on erityisen tärke-
ää, että toimivaltaisilla viranomaisilla on riit-
tävästi tietoa sijoittajien lyhyistä positioista.  

Lyhyeksimyynnin hyväksyttävien käyttö-
tarkoitusten lisäksi sitä voidaan käyttää osana 
markkinoiden väärinkäyttöön tähtäävää kau-
pankäyntistrategiaa esimerkiksi sellaisissa ti-
lanteissa, joissa levitetään manipulaatiotar-
koituksessa arvopaperin hintaan vaikuttavia 
paikkansa pitämättömiä tietoja. Tällaiset me-
nettelyt sisältyvät kuitenkin jo olemassa ole-
van markkinoiden väärinkäyttöä koskevan 
direktiivin (2003/6/EY) soveltamisalaan.  

Arvopapereiden lyhyeksimyynnillä tarkoi-
tetaan käytäntöä, jossa luonnollinen henkilö 
tai oikeushenkilö myy arvopaperin, vaikkei 
omista sitä, aikomuksenaan ostaa samanlai-
nen arvopaperi myöhemmin takaisin. Kyse 
on useimmilla finanssimarkkinoilla vakiintu-
neesta ja yleisestä käytännöstä. Lyhyeksi 
myynnin kohteena ovat yleensä osakkeet, 
vaikka sitä voidaan käyttää myös muiden ra-
hoitusvälineiden yhteydessä. 

Lyhyeksimyynti voidaan jakaa seuraaviin 
kahteen tyyppiin: katettu lyhyeksimyynti, jo-
ka tarkoittaa sitä, että myyjä on lainannut ar-
vopaperin tai tehnyt järjestelyjä varmistaak-
seen, että se voidaan lainata ennen lyhyeksi 
myyntiä, ja kattamaton lyhyeksimyynti, jolla 
tarkoitetaan lyhyeksi myyntiä, jonka ajan-
kohtana myyjä ei ole lainannut arvopapereita 
eikä varmistanut, että ne ovat lainattavissa. 

Luottoriskinvaihtosopimus on luottojoh-
dannaisiin kuuluva rahoitusväline, jolla sopi-
japuoli (luottoriskisuojauksen myyjä) saa 
vastineeksi ottamastaan luottoriskistä sopi-
muskumppaniltaan (luottoriskisuojauksen os-
taja) jaksottaisen vastikkeen sopimuskauden 
aikana. Vastaavasti luottoriskisuojauksen 
myyjä antaa vastineeksi ennalta määritellyn 
luottotapahtuman eli maksuvelvollisuuden 
laukaisevan tapahtuman ilmenemisen varalta 
sitoumuksen korvata sopimuskumppaninsa 
luottokannassa ilmenneet luottotappiot, joko 

käteissuorituksella tai ostamalla luottokannan 
jäännöksen sen nimellisarvosta. Luottoris-
kinvaihtosopimuksella voidaan esimerkiksi 
siirtää viiteomaisuuteen sisältyvä luottoriski 
toiselle osapuolelle ilman saatavan siirtoa. 
Luottoriskinvaihtosopimuspositioita voidaan 
luoda myös synteettisesti ilman aitoa luotto-
riskialtistusta sopimuksen tarkoittamaan vii-
teomaisuuteen. 

Lyhyeksimyyntiasetuksen tavoitteena on 
sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan 
edistämiseksi sekä EU:n finanssimarkkinoi-
den vakaan toiminnan turvaamiseksi luoda 
yhtenäinen sääntelykehikko arvopapereiden 
ja valtionlainojen lyhyeksimyyntiä koskevik-
si edellytyksiksi sekä valtionlainojen luotto-
riskinvaihtosopimuksiin liittyviksi vaatimuk-
siksi. Asetuksen tavoitteena on luoda yhte-
näinen raportointimalli ja eräitä positioita 
koskeva velvollisuus julkistaa tietoja yleisöl-
le, jotka osaltaan edistävät markkinoiden se-
kä finanssimarkkinoiden valvontaviran-
omaisten tiedonsaantia. Asetuksella harmoni-
soidaan toimivaltaisten viranomaisten käytet-
tävissä olevat poikkeuksellisia olosuhteita 
koskevat toimivaltuudet ja menettely rajan 
ylittävissä tilanteissa vaadittavasta kansain-
välisestä koordinaatiosta ja yhteensovittami-
sesta sekä Euroopan arvopaperimarkkinavi-
ranomaisen vastaavista valtuuksista. 

Asetuksen soveltamisala kattaa rahoitusvä-
lineet, jotka ovat kaupankäynnin kohteena 
säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä (molemmat yh-
dessä jäljempänä markkinapaikka), tällaisiin 
rahoitusvälineisiin kohdistuvat johdannaiset 
ja tällaisten rahoitusvälineiden liikkeeseen-
laskijat mukaan lukien markkinapaikan ulko-
puolella toteutettavat kaupat rahoitusvälineil-
lä ja johdannaisilla sekä jäsenvaltion tai EU:n 
liikkeeseen laskemat velkainstrumentit tai 
muut velkasitoumukset ja näihin kohdistuvat 
johdannaiset. Asetuksen kohteena 1 artiklan 
mukaan ovat siten muiden muassa osakkeet 
ja johdannaiset, joiden kohde-etuutena on 
osakkeita sekä valtionlainat, ja johdannaiset, 
joiden kohde-etuutena on valtion joukkolai-
noja. Asetuksen määräämiä rajoituksia sovel-
letaan kaikkiin luonnollisiin henkilöihin ja 
oikeushenkilöihin, jotka harjoittavat lyhyek-
simyyntiä, riippumatta siitä, kuuluvatko ky-
seiset tahot finanssimarkkinasääntelyn piiriin 
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tai onko kyse sääntelemättömästä toiminnas-
ta. Markkinatakaustoiminta sekä niin sanotut 
ensimarkkinoilla suoritettavat operaatiot on 
muun muassa kuitenkin rajattu sen sovelta-
misalan ulkopuolelle. 

Asetuksessa säädetään merkittäviä netto-
määräisiä lyhyeksimyyntipositioita koskevas-
ta raportointi- eli ilmoitusvelvollisuudesta. 
Artiklan 5 mukaan jokaisen, jolla on netto-
määräinen lyhyeksimyyntipositio markkina-
paikassa kaupankäynnin kohteena olevissa 
arvopapereissa, joka on vähintään 0,2 pro-
senttiyksikköä kyseisen yrityksen liikkeeseen 
lasketusta osakepääomasta, ja jokaisesta 0,1 
prosenttiyksikön muutoksesta positiossa, on 
tehtävä ilmoitus asianomaiselle toimivaltai-
selle viranomaiselle, kun raja-arvo ylitetään 
tai alitetaan.  

Asetuksella luodaan kaksiportainen malli 
koskien ilmoitusvelvollisuutta, joka koskee 
jokaista, jolla on nettomääräinen lyhyeksi-
myyntipositio. Alemman raja-arvon ylittyes-
sä ilmoitus on tehtävä asianomaiselle toimi-
valtaiselle viranomaiselle. Ylemmän raja-
arvon, 6 artiklassa tarkoitetun, merkittävän 
rajan ylittyessä ilmoitus tulee julkistaa mark-
kinoille. Merkittävyyden raja-arvona on ase-
tuksen mukaan 0,5 prosenttiyksikköä liikkee-
seen lasketusta osakepääomasta sekä jokai-
nen sitä seuraava 0,1 prosenttiyksikön ylitys 
tai alitus. Raportointivelvollisuus koskee so-
veltamisalan mukaan myös markkinapaikko-
jen ulkopuolella tehtyjä kauppoja osakkeilla, 
valtionlainoilla ja luottoriskinvaihtosopimuk-
silla sekä näihin kohdistuvilla johdannaisilla.  

Artiklan 7 mukaan vastaava ilmoitusvel-
vollisuus koskee jokaista, jolla on nettomää-
räinen lyhyeksimyyntipositio valtionlainaan 
ja 8 artiklan mukainen kattamaton luottoris-
kinvaihtosopimuspositio jäsenvaltion tai 
EU:n velkasitoumukseen. Näissä tapauksissa 
ilmoitus tehdään asianomaiselle toimivaltai-
selle viranomaiselle. Asetuksessa ei määritel-
lä, minkä suuruinen positio on ilmoitettava 
toimivaltaiselle viranomaiselle, vaan raja-
arvon määrittäminen on jätetty komissiolle 
delegoidun säädösvallan nojalla myöhemmin 
asetettavaksi.  

Asetuksen 12 artiklassa säädetään osakkei-
den kattamatonta lyhyeksimyyntiä koskevas-
ta rajoituksesta, jonka mukaan lyhyeksi-
myynti on sallittua vain, jos artiklassa sääde-

tyt edellytykset täyttyvät. Lyhyeksimyynti 
edellyttää, että henkilö on lainannut osakkeen 
tai tehnyt vaihtoehtoisia järjestelyjä, joilla on 
samanlainen oikeusvaikutus; henkilö on teh-
nyt sopimuksen osakkeen lainaamisesta tai 
kyseisellä henkilöllä on sopimus- tai varalli-
suusoikeuden mukainen muu täytäntöön-
panokelpoinen vaatimus vastaavaa määrää 
samanlajisia arvopapereita koskevan omis-
tusoikeuden siirtämisestä itselleen; tai että 
henkilö on sopinut kolmannen osapuolen 
kanssa järjestelystä, jonka mukaan kyseinen 
kolmas osapuoli on vahvistanut, että osake 
on paikannettu, ja on toteuttanut kolmansien 
osapuolten suhteen tarpeellisia toimenpiteitä, 
jotta henkilö voi kohtuudella olettaa selvityk-
sen olevan toteutettavissa määräajankohtana. 
Asetuksen 13 artiklan mukaan valtionlainoi-
hin soveltuu niin ikään kattamatonta lyhyek-
simyyntiä koskeva rajoitus. Niin ikään valti-
onlainojen kattamattomien luottoriskinvaih-
tosopimusten käyttöä koskee asetuksen 
14 artiklan mukaan rajoituksia. Asetuksen 
17 artiklassa säädetään markkinatakaustoi-
mintaa ja ensimarkkinoilla suoritettavia ope-
raatioita koskevasta asetuksen soveltamisalaa 
rajaavasta poikkeusmahdollisuudesta. 

Asetuksessa säädetään toimivaltaisten vi-
ranomaisten ja Euroopan arvopaperimarkki-
naviranomaisen toimivaltuuksista, jotka kos-
kevat poikkeuksellisia olosuhteita markki-
noilla. Toimivaltainen viranomainen voi en-
sinnäkin vaatia nettomääräisen lyhyeksi-
myyntiposition ilmoittamista tai julkistamista 
yleisölle, jos markkinavakaus tai luottamus 
markkinoiden toimintaan on uhattuna ja toi-
menpide on välttämätön. Artiklan 20 mukaan 
toimivaltainen viranomainen voi asettaa ly-
hyeksimyynnille ja vastaaville transaktioille 
poikkeuksellisissa olosuhteissa rajoituksia, 
kuten 21 artiklan mukaan myös valtionlainan 
luottoriskinvaihtosopimuksia koskeville 
transaktioille. Toimivaltainen viranomainen 
voi rajoittaa rahoitusvälineen lyhyeksimyyn-
tiä markkinapaikassa sen hinnan poikkeuk-
sellisen ja merkittävän hinnan alentumisen 
vuoksi. Toimivaltaisen viranomaisen on jul-
kaistava tiedonanto kaikista asetuksen tar-
koittamista poikkeuksellisia olosuhteita kos-
kevista rajoituksista. Toimivaltaisen viran-
omaisen määräämät rajoitukset ovat voimas-
sa enintään kolme kuukautta toimenpidettä 
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koskevan tiedonannon julkaisemisesta lasket-
tuna. Toimenpiteitä voidaan uudistaa ole-
maan voimassa kolme kuukautta kerrallaan, 
mikäli toimenpiteen määräämisen perusteet 
ovat yhä olemassa.  

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomai-
nen koordinoi ja yhteen sovittaa toimivaltais-
ten viranomaisten toimenpiteitä.  Asetuksen 
mukaan arvopaperimarkkinaviranomaisella 
on toimivaltuudet ryhtyä myös itse rajoitus- 
ja kieltotoimenpiteisiin samankaltaisesti kuin 
kansalliset valvontaviranomaiset edellyttäen, 
että tilanteella on rahoitusmarkkinavaikutuk-
sia jäsenvaltioiden rajojen ylitse eivätkä toi-
mivaltaiset viranomaiset ole ryhtyneet riittä-
viin toimenpiteisiin.  

Asetuksessa säädetään lisäksi asetuksen 
soveltamisen edellyttämistä toimivaltaisten 
viranomaisten tehtävistä ja muista valtuuksis-
ta sekä toimivaltaisten viranomaisten ja toi-
saalta viranomaisten ja kolmansien maiden 
välisessä yhteistyössä sovellettavista periaat-
teista.  

Suoraan sovellettavana oikeutena lyhyek-
simyyntiasetus ei sinällään edellytä muutok-
sia Suomen lainsäädäntöön. Asetuksessa 
säädetyistä asioista ei aiemmin ole ollut kan-
sallista sääntelyä, jota nyt olisi tarkistettava 
asetusta vastaavasti. Asetuksen kanssa risti-
riidassa olevaa kansallista sääntelyä ei myös-
kään ole havaittu. Asetuksen 32 artiklan mu-
kaan Suomen lainsäädännössä on kuitenkin 
määriteltävä toimivaltaiset viranomaiset ase-
tuksen soveltamista varten sekä 41 artiklan 
mukaan jäsenvaltion on annettava asetuksen 
rikkomiseen sovellettavat seuraamuksia ja 
hallinnollisia toimenpiteitä koskevat sään-
nökset. 

Eduskuntaa on informoitu asetusehdotuk-
sesta perustuslain 96 §:n 2 momentin perus-
teella valtioneuvoston kirjelmällä U 37/2010 
vp. 

Finanssivalvonnasta annetun lain 
(878/2008) mukaan Finanssivalvonnan teh-
tävänä on valvoa finanssimarkkinoilla toimi-
vien toimintaa sekä edistää hyvien menette-
lytapojen noudattamista finanssimarkkinoilla 
ja yleisön tietämystä finanssimarkkinoista. 
Finanssivalvonta kuuluu Euroopan finanssi-
valvonta-asetuksissa ja Euroopan järjestel-
märiskikomitea-asetuksessa tarkoitettuun Eu-
roopan finanssivalvontajärjestelmään, jonka 

tarkoituksena on EU:n finanssijärjestelmän 
valvonnan varmistaminen.  

Finanssivalvonnan nykyisiin valvontaval-
tuuksiin kuuluu Finanssivalvonnasta annetun 
lain 3 luvun mukaan muun muassa oikeus 
saada valvottavilta ja muilta finanssimarkki-
noilla toimivilta tiedot ja selvitykset, joita 
Finanssivalvonta tarvitsee sille laissa säädet-
tyjen tehtävien hoitamiseksi. Finanssivalvon-
nalla on salassapitosäännösten estämättä oi-
keus saada tarkastettavakseen valvottavan ja 
muun finanssimarkkinoilla toimivan toimi-
paikassa tämän toimintaa ja hallintoa koske-
vat asiakirjat ja muut tallenteet sekä tietojär-
jestelmät siinä laajuudessa kuin se on tarpeen 
Finanssivalvonnalle laissa säädetyn valvonta-
tehtävän hoitamiseksi. 

Finanssivalvonnan muihin yleisiin toimi-
valtuuksiin kuuluu muun muassa oikeus kiel-
tää valvottavan tai muun finanssimarkkinoil-
la toimivan tekemän päätöksen taikka valvot-
tavan tai muun finanssimarkkinoilla toimivan 
suunnitteleman toimenpiteen toteutus sekä 
oikeus velvoittaa valvottava tai muu finans-
simarkkinoilla toimiva lopettamaan toimin-
nassaan soveltamansa menettely, jos päätös, 
toimenpide tai menettely on lainvastainen 
taikka toimiluvan ehtojen tai valvottavaa tai 
muuta finanssimarkkinoilla toimivaa koske-
vien säännösten vastainen. 

Valvontaa suorittaessaan Finanssivalvon-
nalla on oikeus antaa hallinnollisia seuraa-
muksia. Näitä ovat rikemaksu, julkinen huo-
mautus ja varoitus sekä seuraamusmaksu. Fi-
nanssivalvonta voi myös uhkasakolla velvoit-
taa valvottavan tai muun finanssimarkkinoil-
la toimivan täyttämään velvoitteensa, mikäli 
tämä toiminnassaan esimerkiksi laiminlyö 
noudattaa finanssimarkkinoita koskevia 
säännöksiä. 

Lyhyeksimyyntiasetus edellyttää toimival-
taisilla viranomaisilla olevan vähintään ase-
tuksen 33 artiklassa määritellyt valtuudet si-
ten kuin kansallisessa laissa säädetään. Fi-
nanssivalvonnalla on jo nykyisin asetuksen 
mukaiset valvonta- ja toimivaltuudet perus-
tuslain edellyttämissä rajoissa. Asianomaisen 
artiklan mukaisia valtuuksia käytetään kan-
sallisen lainsäädännön mukaisesti ja niitä 
voidaan esimerkiksi käyttää yhteistyössä 
muiden kansallisten viranomaisten kanssa. 
Suomen lain mukaan asetuksen 33 artiklan 
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2 kohdan d ja f alakohdissa luetellut valtuu-
det ovat kuitenkin sellaisia, jotka Suomessa 
on katsottu kuuluvan esitutkintaviranomaisil-
le.  
 
2   Esi tyksen tavoit teet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

Ehdotetulla lainmuutoksella saatettaisiin 
voimaan asetuksen edellyttämät kansalliset 
säännökset sen noudattamisen valvonnasta 
sekä noudattamatta jättämisen ja rikkomisen 
johdosta määrättävistä hallinnollisista seu-
raamuksista. Ehdotettujen säännösten tavoit-
teena on täyttää asetuksessa jäsenvaltioille 
suoraan kohdistetut velvoitteet.  

Ehdotuksen mukaan Finanssivalvonnasta 
annetun lain 5 §:ssä tarkoitettuun luetteloon 
muista finanssimarkkinoilla toimivista tehtäi-
siin asetuksen edellyttämä lisäys, jonka mu-
kaan asetuksen soveltamisalan piirissä olevat 
tahot olisivat aina vähintään mainittuun ryh-
mään kuuluvia, jolloin Finanssivalvonta voisi 
kohdistaa valvonta- ja muita toimenpiteitä 
tällaisiin luonnollisiin ja oikeushenkilöihin 
yleisten laissa säädettyjen toimivaltuuksiensa 
ohella. Tällaisia olisivat ensinnäkin ne henki-
löt, jotka ovat lyhyeksimyyntiasetuksen no-
jalla velvollisia noudattamaan asetuksessa 
määrättyjä raportointi- ja julkistamisvelvolli-
suuksia sekä ne, jotka ovat asetuksen nojalla 
velvollisia noudattamaan lyhyeksimyynnille 
sekä luottoriskinvaihtosopimuksille asetettuja 
edellytyksiä tai ovat muuten velvollisia nou-
dattamaan sitä. Muita finanssimarkkinoilla 
toimivia olisivat myös Finanssivalvonnan tai 
Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen 
asetuksen nojalla antaman päätöksen velvoit-
tamat tahot. 

Laissa ehdotetaan myös säädettäväksi eri-
tyisestä päätöksentekomekanismista, joka 
koskisi asetuksessa tarkoitettuja erityisen 
poikkeuksellisia olosuhteita ja niihin sovel-
tuvia viranomaisten toimivaltuuksia. Nyt eh-
dotettavan lain mukaan Finanssivalvonta oli-
si kansallinen toimivaltainen viranomainen 
lyhyeksimyyntiasetuksen soveltamista var-
ten, jolloin Finanssivalvonta myös tekisi ase-
tuksen edellyttämät toimenpiteet ja antaisi 
siinä tarkoitetut päätökset. Laissa kuitenkin 
edellytettäisiin, että Finanssivalvonta kuulisi 
valtiovarainministeriötä sekä Suomen Pank-

kia, ja eräissä tapauksissa pidättyisi toimen-
piteistä, mikäli valtiovarainministeriö vastus-
taisi aiottua toimenpidettä. 

Laissa ehdotetaan lisäksi säädettäväksi ase-
tuksen rikkomisen tai laiminlyönnin sekä Fi-
nanssivalvonnan tai Euroopan arvopaperi-
markkinaviranomaisen asetuksen nojalla an-
taman päätöksen rikkomisen tai laiminlyön-
nin johdosta määrättävistä hallinnollisista 
seuraamuksista.  
 
3  Esityksen vaikutukset  

Lyhyeksimyyntiasetus velvoittaa sellaise-
naan sen soveltamisalaan kuuluvia tahoja, jo-
ten ehdotetulla lailla ei sinänsä ole odotetta-
vissa merkittäviä taloudellisia tai muita vai-
kutuksia finanssimarkkinoilla toimiviin sekä 
muihin asetuksen soveltamisalaan kuuluviin 
tahoihin. Asetuksen noudattamisen valvonta 
ja sen viranomaisiin kohdistuvien velvolli-
suuksien soveltaminen tulee kuitenkin mah-
dollisesti edellyttämään Finanssivalvonnalta 
henkilöstön ja tietojärjestelmien lisäresur-
sointia. Muuhun viranomaistoimintaan ase-
tuksen ei odoteta vaikuttavan merkittävästi.  

Asetusta sovelletaan finanssimarkkinoilla 
kaikkiin luonnollisiin henkilöihin ja oikeus-
henkilöihin, jotka harjoittavat lyhyeksimyyn-
tiä, riippumatta siitä, kuuluvatko kyseiset ta-
hot finanssimarkkinasääntelyn piiriin tai on-
ko kyse sääntelemättömästä toiminnasta. 
Asetuksen noudattamisen valvonta asettaa 
haasteita valvontaviranomaisen toiminnalle, 
koska sääntely kohdistuu näin ollen myös 
muihin kuin finanssimarkkinoilla säänneltyi-
hin varsinaisiin Finanssivalvonnan valvotta-
viin ja muihin finanssimarkkinoilla toimiviin. 
 
 
4  Asian valmiste lu 

Esitys on valmisteltu valtiovarainministeri-
össä. Esityksestä on pyydetty lausunnot oi-
keusministeriöltä, sosiaali- ja terveysministe-
riöltä, Suomen Pankilta, Finanssivalvonnalta, 
Valtiokonttorilta, Finanssialan keskusliitolta 
ja Elinkeinoelämän Keskusliitolta sekä Työ-
eläkevakuuttajat TELA ry:ltä. Esityksen jat-
kovalmistelussa on otettu huomioon lausun-
noissa esitettyjä näkökohtia siltä osin kuin 
nämä ovat antaneet aihetta tarkentaa esitystä. 
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5  Riippuvuus muista  es i tyksistä   

Eduskunnan käsiteltävänä on parhaillaan 
hallituksen esitys (HE 32/2012 vp), joka si-
sältää arvopaperimarkkinalain kokonaisuu-
distukseen liittyvät säädösehdotukset. Maini-
tulla esityksellä on yhtymäkohtia tähän esi-
tykseen erityisesti Finanssivalvonnasta anne-

tun lain osalta. Mainittuun esitykseen sisälty-
vä lakiehdotus Finanssivalvonnasta annetun 
lain muuttamisesta saattaa olla tarpeen yh-
teensovittaa esitysten eduskuntakäsittelyn ai-
kana erityisesti, mikäli mainitun esityksen 
mukaiset lait tulevat voimaan ennen nyt eh-
dotettavaa lakia. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1  Lakiehdotusten perustelut  

Laki Finanssivalvonnasta  
 

5 §. Muut finanssimarkkinoilla toimivat. 
Pykälän 19 kohtaan tehtäisiin tekninen tar-
kistus uuden kohdan lisäämisen edellyttämäl-
lä tavalla muuttamalla piste puolipisteeksi. 
Lyhyeksimyynnistä ja eräistä luottoriskin-
vaihtosopimuksiin liittyvistä kysymyksistä 
annettiin (EU) N:o 236/2012 Euroopan par-
lamentin ja neuvoston asetus 14. päivänä 
maaliskuuta 2012. Asetuksen johdosta ehdo-
tetaan pykälään lisättäväksi uusi 20 kohta, 
jonka mukaan muita finanssimarkkinoilla 
toimivia olisivat ensinnäkin ne, jotka ovat 
asetuksen 5—8 artiklan nojalla velvolliset 
tekemään lyhyeksimyyntiä tai luottoriskin-
vaihtosopimusta koskevan ilmoituksen, tieto-
ja koskevan julkistuksen tai muun toimen. 
Asetuksen 5 artiklan 1 kohdan mukaan luon-
nollisen henkilön tai oikeushenkilön, jolla on 
nettomääräinen lyhyt positio yrityksen liik-
keeseen lasketussa osakepääomassa, joka on 
otettu kaupankäynnin kohteeksi markkina-
paikassa, on ilmoitettava asianomaiselle toi-
mivaltaiselle viranomaiselle, kun positio saa-
vuttaa tai alittaa 0,2 prosenttiyksikön ilmoi-
tuskynnysarvon, minkä jälkeen ilmoitus on 
tehtävä 0,1 prosentin välein. Asetuksen 6 ar-
tiklan tarkoittaman 0,5 prosentin julkistamis-
kynnysarvon saavuttamisen tai alittamisen 
jälkeen henkilön on 6 artiklan 1 kohdan mu-
kaisesti julkistettava tiedot yleisölle, minkä 
jälkeen julkistaminen on suoritettava 0,1 pro-
sentin välein. Asetuksen 7 artiklan 1 kohdan 
mukaan sen, jolla on valtionlainaan liittyvä 
nettomääräinen lyhyt positio, on tehtävä il-
moitus asianomaiselle toimivaltaiselle viran-
omaiselle ilmoituskynnysarvon saavuttami-
sen tai alittamisen jälkeen. Asetuksen 8 artik-
lan mukaan sen, jolla on valtionlainan luotto-
riskinvaihtosopimusta koskeva kattamaton 
positio, on tehtävä tästä ilmoitus asianomai-
selle toimivaltaiselle viranomaiselle 7 artik-
lassa tarkoitettujen kynnysarvojen saavutta-
misen tai alittumisen jälkeen. Myös se, joka 
17 artiklan 5 ja 6 kohdan nojalla tekee poik-
keusta koskevan ilmoituksen, ja se, joka on 

velvollinen noudattamaan 12, 13 ja 14 artik-
lassa säädettyjä lyhyeksimyyntiä ja luottoris-
kinvaihtosopimuksia koskevia rajoituksia 
olisi muu finanssimarkkinoilla toimiva. Ase-
tuksen 17 artiklan mukaan artiklassa mainit-
tujen toimijoiden osalta voidaan soveltaa 
poikkeusta asetuksen eräiden velvoitteiden 
soveltamisesta edellyttäen artiklassa maini-
tuissa tapauksissa, että soveltamispoikkeuk-
sen hyväkseen käyttämistä aikova taho tekee 
tätä koskevan ilmoituksen toimivaltaiselle vi-
ranomaiselle. Asetuksen 12 artiklan mukaan 
markkinapaikassa kaupankäynnin kohteena 
olevan osakkeen lyhyeksimyynti on sallittua 
vain, jos artiklassa säädetyt edellytykset täyt-
tyvät. Asetuksen 13 artiklan mukaan valtion-
lainan lyhyeksimyynti on sallittua vain, jos 
artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät. 
Asetuksen 14 artiklan mukaan valtionlainaan 
kohdistuvia luottoriskinvaihtosopimuksia 
koskevia transaktioita saa toteuttaa vain ar-
tiklassa säädettyjen edellytysten täyttyessä. 
Lisäksi asetuksen edellyttämä muu finanssi-
markkinoilla toimiva olisi se, joka on velvol-
linen noudattamaan Finanssivalvonnan ase-
tuksen 18 artiklan, 19 artiklan 2 kohdan, 
20 artiklan 2 kohdan, 21 artiklan ja 23 artik-
lan 1 kohdan nojalla antamaa päätöstä sekä 
se, joka on velvollinen noudattamaan Euroo-
pan arvopaperimarkkinaviranomaisen 28 ar-
tiklan 1 kohdan nojalla antamaa päätöstä. 
Asetuksen viidennessä luvussa säädetään 
toimivaltaisten viranomaisten valtuuksista, 
joihin lukeutuvat muun muassa 18 artiklassa 
tarkoitettu valtuus vaatia ilmoittamaan tai 
julkistamaan poikkeuksellisissa olosuhteissa 
artiklassa tarkoitettuja tietoja, 20 artiklassa 
tarkoitettu valtuus asettaa lyhyeksimyynnille 
ja vastaaville transaktioille poikkeuksellisissa 
olosuhteissa rajoituksia ja ehtoja, 21 artiklan 
mukainen valtuus asettaa poikkeuksellisissa 
olosuhteissa kieltoja ja rajoituksia valtionlai-
nan luottoriskinvaihtosopimuksille ja 23 ar-
tiklan mukainen valtuus rahoitusvälineiden 
lyhyeksimyynnin tilapäiseen rajoittamiseen 
hinnan merkittävän alentumisen vuoksi. Ne, 
joille valvontaviranomainen tai arvopaperi-
markkinaviranomainen kohdistaa asetuksessa 
tarkoitetun päätöksen, on tarpeen säätää lain 
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tarkoittamaksi määritellyksi toimijaksi, jotta 
Finanssivalvonta voi tarpeen vaatiessa sovel-
taa päätöstä laiminlyövään tahoon valvonta-
valtuuksia sekä tehostaa päätöksessä asetet-
tua velvoitetta esimerkiksi uhkasakolla. 
Muuksi finanssimarkkinoilla toimivaksi sää-
tämisen perusteella edellä mainittuihin sovel-
lettaisiin muun muassa lain 3 luvussa tarkoi-
tettuja valvontavaltuuksia sekä 4 luvussa tar-
koitettuja hallinnollisia seuraamuksia. Fi-
nanssivalvonnasta annetun lain mukaan Fi-
nanssivalvonta voi velvoittaa muun finans-
simarkkinoilla toimivan täyttämään velvolli-
suutensa, kuten esimerkiksi noudattamaan 
asetuksen mukaisia kieltoja tai ehtoja. Ase-
tuksen 5, 6, 7 ja 8 artiklassa tarkoitettuja vaa-
timuksia sovelletaan asetuksen 10 artiklan 
mukaan niihin, joiden kotipaikka on EU:ssa 
tai kolmannessa maassa tai jotka ovat sijoit-
tautuneet EU:n jäsenvaltioon tai kolmanteen 
maahan. 

37 a §. Lyhyeksimyyntiasetuksessa tarkoi-
tettujen erityisten valtuuksien käyttäminen. 
Säännös olisi uusi. Pykälän 1 momentissa 
säädettäisiin lyhyeksimyyntiasetuksen 20 ja 
21 artikloissa tarkoitetuissa poikkeuksellisis-
sa olosuhteissa käytettäviä erityisiä toimival-
tuuksia koskevasta kansallisesta päätöksen-
tekomenettelystä. Finanssivalvonta olisi nyt 
säädettävän uuden 50 c §:n nojalla kansalli-
nen toimivaltainen viranomainen lyhyeksi-
myyntiasetuksen soveltamista varten, mistä 
lyhyeksimyyntiasetuksen nojalla seuraa se, 
että Finanssivalvonta tekisi asetuksen edel-
lyttämät toimenpiteet, antaisi päätökset ja 
vastaisi asetuksen edellyttämästä kansainvä-
lisestä ja EU:n valvontayhteistyöstä. Finans-
sivalvonnan päätehtävä arvopaperimarkki-
noiden valvonnasta vastaavana viranomaise-
na puoltaa myös asetuksen tarkoittamista eri-
tyisistä valtuuksista päättämisen osoittamista 
sille pykälässä säädetyin rajoituksin. Vaikka 
valvontaviranomaisella on yleensä parhaat 
edellytykset seurata tiiviisti markkinakehitys-
tä ja olosuhteita markkinoilla muuten sekä 
reagoida epäsuotuisiin tilanteisiin, on rahoi-
tusmarkkinoiden vakauden tai luottamuksen 
ollessa mahdollisesti uhattuna perusteltua 
edellyttää, että Finanssivalvonta, ryhtyessään 
omasta aloitteestaan toimenpiteisiin, tällaisis-
sa tilanteissa kuulee valtiovarainministeriötä 
ja Suomen Pankkia. Lausunto olisi pyydettä-

vä kaikissa tilanteissa, jolloin lyhyeksimyyn-
tiasetuksen poikkeuksellisia olosuhteita kos-
kevien toimivaltuuksien käyttämisen edelly-
tykset olisivat käsillä. Lausuntoa ei kuiten-
kaan edellytettäisi sellaisissa erityisen poik-
keuksellisissa ja kiireellisissä tilanteissa, jot-
ka edellyttäisivät erityisten valtuuksien käyt-
tämistä välittömästi uhan tai häiriön poista-
miseksi tai estämiseksi. Tällaisena voitaisiin 
pitää esimerkiksi tilannetta, jolloin Finanssi-
valvonnan olisi tehtävä päätös saman kau-
pankäyntipäivän kuluessa, jona valtuuksien 
käyttämistä edellyttävä seikka ilmenisi tai tu-
lisi tietoon. Finanssivalvonnan olisi kuitenkin 
aina pyydettävä valtiovarainministeriön lau-
sunto tilanteissa, jotka koskisivat Suomen 
valtion liikkeeseen laskemia valtiolainoja tai 
niihin kohdistuvia luottoriskinvaihtosopi-
muksia pykälässä säädetyin tavoin. 

Pykälän 2 momentin mukaan Finanssival-
vonta ei saisi tehdä eikä uusia asetuksen 20 ja 
21 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä kos-
kevaa päätöstä, joka kohdistuisi Suomen val-
tion liikkeeseen laskemaan valtiolainaan tai 
sellaiseen kohdistuvaan luottoriskinvaihtoso-
pimukseen, mikäli valtiovarainministeriö 
vastustaisi aiottuja toimenpiteitä ja päätöksen 
antamista. Finanssivalvonta ei myöskään sai-
si antaa 22 artiklassa tarkoitettua suostumus-
ta muiden valtioiden toimivaltaisten viran-
omaisten aikomille lyhyeksimyyntiasetuksen 
20 tai 21 artiklan tarkoittamille toimenpiteil-
le, jotka kohdistuisivat Suomen valtion liik-
keeseen laskemaan valtionlainaan tai sellai-
seen kohdistuvaan luottoriskinvaihtosopi-
mukseen, jos valtiovarainministeriö vastustaa 
luvan antamista. Suomen valtion liikkeeseen 
laskemien valtionlainojen likviditeettiin ja 
hinnanmuodostukseen mahdollisesti heijas-
tuvilla toimenpiteillä saattaa olla vaikutusta 
valtion talousarvion kannalta sekä valtiova-
rainministeriölle säädettyjen tehtävien hoi-
tamisessa muuten, minkä vuoksi on perustel-
tua, että valtiovarainministeriötä kuullaan 
kaikissa näihin liittyvissä tilanteissa, erityi-
sesti poikkeuksellisissa markkinaolosuhteis-
sa. Samasta syystä on perusteltua, että valtio-
varainministeriö voisi kieltää Finanssival-
vontaa tekemästä päätöstä tai antamasta 
suostumusta toisen valtion viranomaisen ai-
komalle toimenpiteelle, mikäli valtiovarain-
ministeriöllä olisi aihetta epäillä päätöksen 
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tekemisellä tai suostumuksen antamisella 
olevan mahdollisia epäedullisia vaikutuksia 
rahoitusmarkkinoiden vakauteen tai luotta-
mukseen tai valtiovarainministeriön hallin-
nonalalla tai valtion talouteen muuten.  

Pykälän 3 momentin mukaan Finanssival-
vonnan olisi ilmoitettava viipymättä valtiova-
rainministeriölle tiedossaan olevista lyhyek-
simyyntiasetuksen 13 artiklan 3 kohdan ja 
14 artiklan 2 kohdan soveltamiseen liittyvistä 
seikoista, jotka koskisivat Suomen valtion 
liikkeeseen laskemaan valtionlainaa tai siihen 
kohdistuvaa luottoriskinvaihtosopimusta.  

39 §. Rikemaksu. Pykälän 1 momentin 
5 kohtaan tehtäisiin tekninen tarkistus uuden 
kohdan lisäämisen edellyttämällä tavalla 
muuttamalla piste puolipisteeksi. Pykälän 
1 momenttiin lisättäisiin uusi 6 kohta, jonka 
mukaan Finanssivalvonnan määräisi lyhyek-
simyyntiasetuksen 5 artiklan 1 kohdan sääde-
tyn säännellyllä markkinalla tai monenkeski-
sessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupan-
käynnin kohteena olevaa osaketta koskevan 
ilmoitusvelvollisuuden, 6 artiklan 1 kohdan 
säädetyn säännellyllä markkinalla tai monen-
keskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kau-
pankäynnin kohteena olevaa osaketta koske-
van julkistamisvelvollisuuden sekä 7 artiklan 
1 kohdan ja 8 artiklassa säädetyn valtionlai-
naa ja valtionlainan luottoriskinvaihtosopi-
musta koskevan ilmoitusvelvollisuuden lai-
minlyömisestä tai rikkomisesta rikemaksu. 
Rikemaksu olisi määrättävä niin ikään sille, 
joka rikkoo 12 artiklan 1 kohdassa, 13 artik-
lan 1 kohdassa tai 14 artiklan 1 kohdassa 
säädettyä kattamatonta lyhyeksimyyntiä tai 
luottoriskinvaihtosopimusta koskevaa rajoi-
tusta. Rikemaksu olisi määrättävä myös sille, 
joka laiminlyö tai rikkoo Finanssivalvonnan 
18 artiklan 1 kohdan tai 19 artiklan 2 kohdan 
nojalla antamaa päätöstä.  

42 §. Seuraamusmaksu. Pykälään lisättäi-
siin uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4 ja 
5 momentti siirtyisivät uudeksi 5 ja 6 mo-
mentiksi. Uuden momentin mukaan Finans-
sivalvonta määräisi seuraamusmaksun sille, 
joka tahallaan tai huolimattomuudesta lai-
minlyö tai rikkoo Finanssivalvonnan lyhyek-
simyyntiasetuksen 20 artiklan 2 kohdan, 
21 artiklan 1 kohdan ja 23 artiklan 1 kohdan 
sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviran-

omaisen 28 artiklan 1 kohdan nojalla anta-
maa päätöstä. 

44 a §. Seuraamuksista ilmoittaminen Eu-
roopan valvontaviranomaisille. Pykälän 
1 momenttia muutettaisiin siten, että Finans-
sivalvonnan olisi finanssimarkkinoita koske-
vissa EU:n säädöksissä tarkoitetuissa tapauk-
sissa toimitettava asianomaiselle Euroopan 
valvontaviranomaiselle pykälässä tarkoitetut 
tiedot. Finanssivalvonnan ilmoitusvelvolli-
suutta laajennettaisiin siten kattamaan direk-
tiivien lisäksi muut EU:n säädökset, kuten 
asetukset. Tällöin ehdotettava säännös kattai-
si esimerkiksi myös lyhyeksimyyntiasetuk-
sen 41 artiklan, jonka mukaan jäsenvaltioi-
den on annettava lyhyeksimyyntiasetuksen 
rikkomisen seuraamuksia ja hallinnollisia 
toimenpiteitä koskevat säännökset, jotka on 
ilmoitettava komissiolle ja Euroopan arvopa-
perimarkkinaviranomaiselle tiedoksi. Finans-
sivalvonta toimittaisi mainitun artiklan mu-
kaiset tiedot määrätyistä seuraamuksista ja 
hallinnollisista toimenpiteistä Euroopan ar-
vopaperimarkkinaviranomaiselle. 

50 c §. Toiminta lyhyeksimyyntiasetuksessa 
tarkoitettuna toimivaltaisena viranomaisena. 
Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi pykälä, 
jonka mukaan Finanssivalvonta toimisi lyhy-
eksimyyntiasetuksen 32 artiklassa tarkoitet-
tuna toimivaltaisena viranomaisena asetuk-
sen soveltamista varten. Finanssivalvontaan 
näin ollen kohdistuisivat pääsääntöisesti ase-
tuksesta ilmenevät toimivaltaiselle viran-
omaiselle asetetut velvollisuudet. Finanssi-
valvonnan olisi kuitenkin otettava huomioon, 
mitä 37 a §:ssä säädetään ryhtyessään asetuk-
sessa tarkoitettuihin toimenpiteisiin tai anta-
essaan asetuksessa tarkoitettuja päätöksiä tai 
suostumuksia.  
 
2  Voimaantulo  

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan mah-
dollisimman pian, kuitenkin viimeistään 
1 päivänä marraskuuta 2012. Lyhyeksimyyn-
tiasetuksen 48 artiklan mukaan asetusta so-
velletaan 1 päivästä marraskuuta 2012 artik-
lassa säädetyin poikkeuksin.  
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus:
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Lakiehdotus 

 
 
 
 

Laki 

Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 5 §:n 19 kohta, 39 §:n 1 momentin 

5 kohta ja 44 a §:n 1 momentin johdantokappale, sellaisina kuin ne ovat, 5 §:n 19 kohta laissa 
689/2010, 39 §:n 1 momentin 5 kohta laissa 1493/2011 ja 44 a §:n 1 momentin johdantokap-
pale laissa 1242/2011, sekä 

lisätään 5 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 689/2010 ja 902/2011, uusi 20 kohta, 
lakiin uusi 37 a §, 39 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1360/2010 ja 
1493/2011, uusi 6 kohta, 42 §:ään uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4 ja 5 momentti siirtyvät 
5 ja 6 momentiksi, sekä lakiin uusi 50 c § seuraavasti: 

 
5 § 

Muut finanssimarkkinoilla toimivat 

Muulla finanssimarkkinoilla toimivalla tar-
koitetaan tässä laissa: 
— — — — — — — — — — — — — —  

19) luottoluokituslaitoksista annetussa Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 1060/2009 tarkoitettua luottoluoki-
tuslaitosta; 

20) sitä, joka on lyhyeksimyynnistä ja tie-
tyistä luottoriskinvaihtosopimuksiin liittyvis-
tä kysymyksistä annetun Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 
236/2012, jäljempänä lyhyeksimyyntiasetus, 
5 artiklan 1 kohdan nojalla velvollinen teke-
mään ilmoituksen, 6 artiklan 1 kohdan nojal-
la velvollinen julkistamaan tietoja, 7 artiklan 
1 kohdan tai 8 artiklan nojalla velvollinen te-
kemään ilmoituksen, sitä, joka on velvollinen 
noudattamaan 12, 13 tai 14 artiklassa säädet-
tyjä rajoituksia, sitä, joka 17 artiklan nojalla 
tekee poikkeusta koskevan ilmoituksen sekä 
sitä, joka on velvollinen noudattamaan Fi-
nanssivalvonnan 18 artiklan 1 kohdan, 19 ar-
tiklan 2 kohdan, 20 artiklan 2 kohdan, 21 ar-
tiklan tai 23 artiklan 1 kohdan taikka Euroo-
pan arvopaperimarkkinaviranomaisen 28 ar-
tiklan 1 kohdan nojalla tekemää päätöstä.  
 

3 luku 

Valvontavaltuudet 

37 a § 

Lyhyeksimyyntiasetuksessa tarkoitettujen eri-
tyisten valtuuksien käyttäminen 

Ennen lyhyeksimyyntiasetuksen 20 artiklan 
2 kohdassa ja 21 artiklassa säädetyn poikke-
uksellisia tilanteita koskevan päätöksen sekä 
13 artiklan 3 kohdassa ja 14 artiklan 2 koh-
dassa tarkoitetun päätöksen tekemistä Fi-
nanssivalvonnan on pyydettävä asiasta val-
tiovarainministeriön ja Suomen Pankin lau-
sunto, jollei asian kiireellisyydestä muuta 
johdu. Lausunto on kuitenkin aina pyydettä-
vä valtiovarainministeriöltä 2 momentissa 
tarkoitetuissa tapauksissa. 

Finanssivalvonta ei saa tehdä lyhyeksi-
myyntiasetuksen 20 artiklan 2 kohdassa tai 
21 artiklassa tarkoitettua päätöstä eikä antaa 
22 artiklassa tarkoitettua suostumusta muiden 
ETA-valtioiden toimivaltaisten viranomais-
ten aikomille lyhyeksimyyntiasetuksen 20 tai 
21 artiklassa tarkoitetuille toimenpiteille, jot-
ka kohdistuvat Suomen valtion liikkeeseen 
laskemaan valtionlainaan tai siihen kohdistu-
vaan luottoriskinvaihtosopimukseen, jos val-
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tiovarainministeriö vastustaa päätöstä tai 
suostumuksen antamista.  

Finanssivalvonnan on ilmoitettava viipy-
mättä valtiovarainministeriölle tiedossaan 
olevista lyhyeksimyyntiasetuksen 13 ja 
14 artiklan soveltamiseen liittyvistä seikoista, 
jotka koskevat Suomen valtion liikkeeseen 
laskemaa valtionlainaa tai siihen kohdistuvaa 
luottoriskinvaihtosopimusta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39 § 

Rikemaksu 

Finanssivalvonta voi määrätä rikemaksun 
sille, joka tahallaan tai huolimattomuudesta: 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) laiminlyö sijoitusrahastolain 93 §:ssä 
tarkoitetun avaintietoesitteen laatimisen; 

6) laiminlyö tai rikkoo lyhyeksimyyntiase-
tuksen 5 artiklan 1 kohdassa säädetyn ilmoi-
tusvelvollisuuden, 6 artiklan 1 kohdassa sää-
detyn velvollisuuden julkistaa tietoja taikka 
7 artiklan 1 kohdassa tai 8 artiklassa säädetyn 
ilmoitusvelvollisuuden taikka ei noudata 
12 artiklan 1 kohdassa, 13 artiklan 1 kohdas-
sa tai 14 artiklan 1 kohdassa säädettyä rajoi-
tusta taikka Finanssivalvonnan 18 artiklan 
1 kohdan  tai 19 artiklan 2 kohdan nojalla te-
kemää päätöstä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

42 § 

Seuraamusmaksu 

— — — — — — — — — — — — — —  
Seuraamusmaksu määrätään sille, joka ta-

hallaan tai huolimattomuudesta laiminlyö tai 
rikkoo Finanssivalvonnan lyhyeksimyyn-
tiasetuksen 20 artiklan 2 kohdan, 21 artiklan 
1 kohdan tai 23 artiklan 1 kohdan taikka Eu-
roopan arvopaperimarkkinaviranomaisen 
28 artiklan 1 kohdan nojalla tekemää päätös-
tä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

44 a § 

Seuraamuksista ilmoittaminen Euroopan 
valvontaviranomaisille 

 
Finanssivalvonnan on finanssimarkkinoita 

koskevissa Euroopan unionin säädöksissä 
tarkoitetuissa tapauksissa toimitettava asian-
omaiselle Euroopan valvontaviranomaiselle: 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

50 c §  

Toiminta lyhyeksimyyntiasetuksessa tarkoi-
tettuna toimivaltaisena viranomaisena 

Finanssivalvonta toimii lyhyeksimyyntiase-
tuksen 32 artiklassa tarkoitettuna toimivaltai-
sena viranomaisena ottaen huomioon, mitä 
37 a §:ssä säädetään. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä      kuuta 
20    . 

 
Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2012 

Pääministeri 

JYRKI KATAINEN 

Elinkeinoministeri Jyri Häkämies 
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

 
 

Laki 

Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 5 §:n 19 kohta, 39 §:n 1 momentin 

5 kohta ja 44 a §:n 1 momentin johdantokappale, sellaisina kuin ne ovat, 5 §:n 19 kohta laissa 
689/2010, 39 §:n 1 momentin 5 kohta laissa 1493/2011 ja 44 a §:n 1 momentin johdantokap-
pale laissa 1242/2011, sekä 

lisätään 5 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 689/2010 ja 902/2011, uusi 20 kohta, 
lakiin uusi 37 a §, 39 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1360/2010 ja 
1493/2011, uusi 6 kohta, 42 §:ään uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4 ja 5 momentti siirtyvät 
5 ja 6 momentiksi, sekä lakiin uusi 50 c § seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 
 

5 § 

Muut finanssimarkkinoilla toimivat 

Muulla finanssimarkkinoilla toimivalla tar-
koitetaan tässä laissa: 
— — — — — — — — — — — — — —  

19) luottoluokituslaitoksista annetussa Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 1060/2009 tarkoitettua luottoluoki-
tuslaitosta. 
 

5 § 

Muut finanssimarkkinoilla toimivat 

Muulla finanssimarkkinoilla toimivalla tar-
koitetaan tässä laissa: 
— — — — — — — — — — — — — —  

19) luottoluokituslaitoksista annetussa Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 1060/2009 tarkoitettua luottoluoki-
tuslaitosta; 

20) sitä, joka on lyhyeksimyynnistä ja tie-
tyistä luottoriskinvaihtosopimuksiin liittyvistä 
kysymyksistä annetun Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 236/2012, 
jäljempänä lyhyeksimyyntiasetus, 5 artiklan 
1 kohdan nojalla velvollinen tekemään ilmoi-
tuksen, 6 artiklan 1 kohdan nojalla velvolli-
nen julkistamaan tietoja, 7 artiklan 1 kohdan 
tai 8 artiklan nojalla velvollinen tekemään 
ilmoituksen, sitä, joka on velvollinen noudat-
tamaan 12, 13 tai 14 artiklassa säädettyjä 
rajoituksia, sitä, joka 17 artiklan nojalla te-
kee poikkeusta koskevan ilmoituksen sekä si-
tä, joka on velvollinen noudattamaan Fi-
nanssivalvonnan 18 artiklan 1 kohdan, 19 ar-
tiklan 2 kohdan, 20 artiklan 2 kohdan, 21 ar-
tiklan tai 23 artiklan 1 kohdan taikka Euroo-
pan arvopaperimarkkinaviranomaisen 28 ar-
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tiklan 1 kohdan nojalla tekemää päätöstä.  
 

 
 

3 luku  

Valvontavaltuudet 

 

3 luku  

Valvontavaltuudet 

37 a § 

Lyhyeksimyyntiasetuksessa tarkoitettujen eri-
tyisten valtuuksien käyttäminen 

Ennen lyhyeksimyyntiasetuksen 20 artiklan 
2 kohdassa ja 21 artiklassa säädetyn poikke-
uksellisia tilanteita koskevan päätöksen sekä 
13 artiklan 3 kohdassa ja 14 artiklan 2 koh-
dassa tarkoitetun päätöksen tekemistä Fi-
nanssivalvonnan on pyydettävä asiasta val-
tiovarainministeriön ja Suomen Pankin lau-
sunto, jollei asian kiireellisyydestä muuta 
johdu. Lausunto on kuitenkin aina pyydettävä 
valtiovarainministeriöltä 2 momentissa tar-
koitetuissa tapauksissa. 

Finanssivalvonta ei saa tehdä lyhyeksi-
myyntiasetuksen 20 artiklan 2 kohdassa tai 
21 artiklassa tarkoitettua päätöstä eikä antaa 
22 artiklassa tarkoitettua suostumusta mui-
den ETA-valtioiden toimivaltaisten viran-
omaisten aikomille lyhyeksimyyntiasetuksen 
20 tai 21 artiklassa tarkoitetuille toimenpi-
teille, jotka kohdistuvat Suomen valtion liik-
keeseen laskemaan valtionlainaan tai siihen 
kohdistuvaan luottoriskinvaihtosopimukseen, 
jos valtiovarainministeriö vastustaa päätöstä 
tai suostumuksen antamista.  

Finanssivalvonnan on ilmoitettava viipy-
mättä valtiovarainministeriölle tiedossaan 
olevista lyhyeksimyyntiasetuksen 13 ja 
14 artiklan soveltamiseen liittyvistä seikoista, 
jotka koskevat Suomen valtion liikkeeseen 
laskemaa valtionlainaa tai siihen kohdistu-
vaa luottoriskinvaihtosopimusta. 
 

 
 

39 § 

Rikemaksu 

Finanssivalvonta voi määrätä rikemaksun 
sille, joka: 

39 § 

Rikemaksu 

Finanssivalvonta voi määrätä rikemaksun 
sille, joka tahallaan tai huolimattomuudesta: 
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— — — — — — — — — — — — — —  
5) laiminlyö sijoitusrahastolain 93 §:ssä 

tarkoitetun avaintietoesitteen laatimisen.  
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
5) laiminlyö sijoitusrahastolain 93 §:ssä 

tarkoitetun avaintietoesitteen laatimisen; 
6) laiminlyö tai rikkoo lyhyeksimyyntiase-

tuksen 5 artiklan 1 kohdassa säädetyn ilmoi-
tusvelvollisuuden, 6 artiklan 1 kohdassa sää-
detyn velvollisuuden julkistaa tietoja taikka 
7 artiklan 1 kohdassa tai 8 artiklassa sääde-
tyn ilmoitusvelvollisuuden taikka ei noudata 
12 artiklan 1 kohdassa, 13 artiklan 1 kohdas-
sa tai 14 artiklan 1 kohdassa säädettyä rajoi-
tusta taikka Finanssivalvonnan 18 artiklan 
1 kohdan  tai 19 artiklan 2 kohdan nojalla 
tekemää päätöstä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 
 42 §  

Seuraamusmaksu 

— — — — — — — — — — — — — —  
Seuraamusmaksu määrätään sille, joka ta-

hallaan tai huolimattomuudesta laiminlyö tai 
rikkoo Finanssivalvonnan lyhyeksimyyntiase-
tuksen 20 artiklan 2 kohdan, 21 artiklan 1 
kohdan tai 23 artiklan 1 kohdan taikka Eu-
roopan arvopaperimarkkinaviranomaisen 
28 artiklan 1 kohdan nojalla tekemää päätös-
tä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
44 a�§  

Seuraamuksista ilmoittaminen Euroopan val-
vontaviranomaisille 

Finanssivalvonnan on finanssimarkkinoita 
koskevissa Euroopan unionin direktiiveissä 
tarkoitetuissa tapauksissa toimitettava asian-
omaiselle Euroopan valvontaviranomaiselle: 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

44 a § 

Seuraamuksista ilmoittaminen Euroopan val-
vontaviranomaisille 

Finanssivalvonnan on finanssimarkkinoita 
koskevissa Euroopan unionin säädöksissä 
tarkoitetuissa tapauksissa toimitettava asian-
omaiselle Euroopan valvontaviranomaiselle: 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 50 c § 

Toiminta lyhyeksimyyntiasetuksessa tarkoi-
tettuna toimivaltaisena viranomaisena 

Finanssivalvonta toimii lyhyeksimyyntiase-
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tuksen 32 artiklassa tarkoitettuna toimival-
taisena viranomaisena ottaen huomioon, mi-
tä 37 a §:ssä säädetään. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä      kuu-
ta 20    . 
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